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Umowa pożyczki 
za pomocą iPada wraz z akcesoriami 

 

między 

 

miasta Duisburg, 

reprezentowany przez Pana Burmistrza 

                                                           - Biuro Edukacji Szkolnej -. 

                                          Ruhrorter Straße 187, 47119 Duisburg 
     dalej: "Miasto Duisburg 
 

                                              - reprezentowana przez dyrekcję szkoły -. 

 

                                                              i uczeń 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Ulica 

 

 

Kod pocztowy, miejsce 

 

reprezentowane przez rodziców w przypadku małoletnich 

 

 

Imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto 

dalej: "uczeń".  
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Niniejsza umowa reguluje warunki, na jakich Miasto Duisburg udostępnia uczniowi iPada z 
akcesoriami na zajęcia pozalekcyjne i wewnętrzne w domu. 

1. jednostka pożyczkowa 

Miasto Duisburg udostępni uczniowi ze skutkiem natychmiastowym następujący sprzęt 
komputerowy do wykorzystania zgodnie z opisem w umowie. 

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi 32 GB. Adapter zasilania i kabel USB Lightning  

     o numerze seryjnym _____________________________ 

b) Pokrowiec z klawiaturą do Apple iPad  

c) Apple Pencil 1. generacji 

łącznie dalej: "Jednostka Pożyczkowa". 

 

2. opłata za wynajem  

Sprzęt do wypożyczania jest własnością Miasta Duisburg i jest udostępniany uczniowi przez Miasto 
Duisburg nieodpłatnie. 

 

3. wypowiedzenie umowy kredytowej 

Obie strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. 

Pożyczka jest związana z uczęszczaniem ucznia do szkoły 
__________________________________________________. Jeśli uczeń opuści szkołę z 
jakiegokolwiek powodu lub nie będzie regularnie uczęszczał na lekcje bez usprawiedliwienia, 
stosunek umowny wygasa automatycznie, a miasto Duisburg ma prawo do odzyskania 
wypożyczonego urządzenia. 

Uczeń zobowiązuje się do zwrotu urządzenia do wypożyczenia w należytym stanie do dyrekcji szkoły  
_______________________ po zakończeniu niniejszej umowy wypożyczenia. Zwrot musi nastąpić nie 
później niż trzy dni robocze po zakończeniu umowy pożyczki.  

Jeżeli przedmiot nie zostanie zwrócony w ciągu trzech dni roboczych, miasto Duisburg może 
odmówić jego przyjęcia w późniejszym terminie bez dalszych upomnień i zażądać od uczącego się 
uzgodnionego zryczałtowanego odszkodowania w wysokości obecnie 250 euro plus obowiązujący 
podatek VAT, chyba że uczący się udowodni, że nie doszło do żadnej szkody lub zmniejszenia wartości 
lub że jest ona znacznie niższa niż zryczałtowane odszkodowanie. To, czy miasto Duisburg przyjmie 
spóźniony zwrot, czy nie, zależy od jego uznania.  

 

4. obowiązek dostarczania informacji 

Uczeń zobowiązuje się do stałego udzielania informacji o miejscu pobytu wypożyczonego sprzętu 
oraz do stałego prezentowania wypożyczonego sprzętu w stanie sprawności. 
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5. centralne zarządzanie urządzeniami 

Uczeń przyjmuje do wiadomości, że urządzenie jest administrowane centralnie poprzez system 
zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) zarówno przez szkołę, jak i miasto Duisburg. Aplikacje 
zainstalowane przez szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach ochrony danych 
osobowych. 

 

6. obowiązek opieki/odpowiedzialności 

Uczeń zapewnia staranne traktowanie wypożyczonego sprzętu i chroni go przed nieuprawnionym 
dostępem osób trzecich. 

Uczeń ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za wszelkie szkody, straty i 
ograniczenia funkcjonalne, które wystąpią w wypożyczonym sprzęcie w czasie trwania umowy i po jej 
zakończeniu do momentu jego prawidłowego zwrotu. Dotyczy to również szkód wyrządzonych przez 
jego/jej pomocników lub przez osoby, którym umożliwił on/ona korzystanie z wypożyczonego 
sprzętu, takich jak w szczególności osoba ucząca się. 

Normalne zużycie w trakcie użytkowania zgodnego z umową nie stanowi szkody. 

Miasto Duisburg zastrzega sobie prawo do dochodzenia od ucznia kosztów naprawy lub wymiany w 
przypadku uszkodzenia iPada na skutek niewłaściwego lub rażąco niedbałego użytkowania, 
zniszczenia lub utraty iPada, z uwzględnieniem stopnia zawinionego zachowania. Miasto Duisburg 
samodzielnie decyduje o możliwości naprawy lub wymiany, jak również o możliwości dostarczenia 
urządzenia zastępczego. Jeśli nie dojdzie do rażącego zaniedbania, użytkownik będzie musiał zapłacić 
za naprawę maksymalnie 100 €. W przypadku nowego zakupu z powodu kradzieży, udział 
użytkownika wynosi 200 €. Proste usterki techniczne są objęte gwarancją na sprzęt przez pierwszy 
rok. 

Nieużywane urządzenie wypożyczane musi być stale przechowywane w dostarczonym etui 
ochronnym. Uczeń musi zapewnić, że urządzenie wypożyczane będzie przez cały czas 
przechowywane w zamknięciu i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to w 
szczególności takich sytuacji jak lekcje sportowe czy przerwy. Do tego celu mają służyć zamykane 
szafki w szkole, w zależności od dostępności. 

 

7. użycie 

Urządzenie do wypożyczania jest udostępniane uczniowi wyłącznie w celach dydaktycznych (cel 
wypożyczenia). Urządzenie do wypożyczania nie może być wykorzystywane do celów prywatnych lub 
przez osoby trzecie, ale służy wyłącznie do udziału tego ucznia w nauczaniu oferowanym przez szkołę, 
w tym do przygotowania i kontynuacji treści nauczania. 

W szczególności rodzeństwo nie może korzystać z wypożyczalni na lekcjach im udzielanych; podobnie 
opiekunowie nie mogą korzystać z wypożyczalni w swojej pracy. 

Kontrola użytkowania szkoły odbywa się profilowo poprzez system MDM stosowany przez miasto 
Duisburg i jest administrowana przez szkołę wydającą. 

Niedozwolone jest celowe uzyskiwanie dostępu, przechowywanie lub dalsze przetwarzanie treści 
internetowych, które są niehumanitarne, pornograficzne, przestępcze, gloryfikujące przemoc lub w 
inny sposób niezgodne z prawem.     
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8. przechowywanie danych 

Dane zapisane na urządzeniu wypożyczającym, takie jak prezentacje, notatki dydaktyczne, 
opracowania itp. zostaną usunięte po zwrocie urządzenia wypożyczającego. Miasto Duisburg nie 
popiera tych danych. 

Za zapisanie danych odpowiedzialny jest uczeń.  

 

9. kradzież 

W przypadku kradzieży wypożyczonego sprzętu uczeń ma obowiązek niezwłocznie zgłosić kradzież na 
policję. Raport policyjny musi być złożony na piśmie do dyrekcji szkoły w ciągu trzech dni roboczych. 

Wszelkie straty należy zgłaszać dyrekcji szkoły niezwłocznie po ich utracie. Następnie dyrekcja szkoły 
przekaże te informacje do miasta Duisburg - Biuro Edukacji Szkolnej - w celu trwałego zablokowania i 
śledzenia urządzenia. 

 

10. uszkodzenie 

Każde uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności wypożyczonego sprzętu należy zgłosić dyrekcji 
szkoły niezwłocznie po wystąpieniu uszkodzenia/ograniczenia funkcjonalności. 

Uczeń nie ma prawa wykonywać lub zlecać napraw lub wymian na własną rękę.  

 

11. ubezpieczenie 

Sprzęt do wypożyczania nie jest ubezpieczony przez Miasto Duisburg. 

W celu pokrycia kosztów kradzieży lub uszkodzenia (np. uszkodzenia wyświetlacza) wypożyczonego 
urządzenia, uczeń może ubezpieczyć się na własną odpowiedzialność u wybranego przez siebie 
ubezpieczyciela. Koszty ubezpieczenia ponosi sam uczący się. Zalecane jest włączenie do 
ubezpieczenia ochrony przed kradzieżą. Odpowiednie umowy to około 5,00€ miesięcznie. 

Zaleca się wcześniejszy kontakt z dotychczasowym ubezpieczeniem osoby uczącej się od 
odpowiedzialności cywilnej lub gospodarstwa domowego. Możliwe, że odpowiednie świadczenia są 
już zawarte w istniejących polisach ubezpieczeniowych lub mogą być zarezerwowane dodatkowo za 
niewielką opłatą. W przeciwnym razie obowiązują warunki i odszkodowania wymienione w punkcie 
6. 

 

12. poprzednia szkoda 

Uczeń przejmie wypożyczony sprzęt w stanie, w jakim znajduje się on w momencie przekazania. 
Warunek ten zostanie zapisany w podpisanym przez strony protokole przekazania, który będzie 
stanowił załącznik nr 1 do umowy.   

 

13. różne 
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Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną 
uzgodnione na piśmie. Dotyczy to również wszelkich zmian niniejszej klauzuli formy pisemnej.  

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy będą w całości lub w części nieważne lub staną 
się w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne w wyniku zmiany stanu prawnego lub w wyniku 
orzeczeń sądu najwyższego lub w jakikolwiek inny sposób, lub jeżeli niniejsza umowa będzie 
zawierała luki, strony zgadzają się, że pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną 
nienaruszone i ważne. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się, z uwzględnieniem zasady 
dobrej wiary, do uzgodnienia w miejsce nieważnego postanowienia ważnego postanowienia, które w 
możliwie największym stopniu odpowiada znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia i co do 
którego można przyjąć, że strony uzgodniłyby je w chwili zawarcia umowy, gdyby wiedziały lub 
przewidywały nieważność lub bezskuteczność. To samo dotyczy sytuacji, gdyby ta umowa zawierała 
lukę prawną. 

 

 

 

Duisburg, tj.  

 

 

______________________________ i.A. _________________________________  
Podpis ucznia     Miasto Duisburg 

 
 ______________________________  
Podpis opiekuna prawnego 1 

 

______________________________  
Podpis opiekuna prawnego 2 

 

Jeśli formularz podpisze tylko jeden opiekun, potwierdza on, że albo sprawuje wyłączną opiekę 
rodzicielską nad uczniem, albo działa za zgodą i w imieniu drugiego opiekuna.  

 

______________________________  
Unterschrift Sorgeberechtigter 

 

 

 

Załącznik 1  
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Apple iPad z akcesoriami  

Jednostka pożyczkowa wymieniona w punkcie 1 umowy pożyczki posiada następujące wcześniejsze 
uszkodzenia.  

    

   

  Opis 

 

 

  Duisburg, tj.  

 

______________________________ i.A. _________________________________ 

Podpis ucznia     Sygnatura Miasto Duisburg 

 

______________________________ ______________________________ Podpis opiekuna 
prawnego 1  Podpis opiekuna prawnego 2 
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Strona ta staje się istotna dopiero po powrocie i dlatego nie musi być 
dołączona do umowy w momencie jej zawarcia. 

Wróć  

Apple iPad z akcesoriami  

Wynajmowany lokal wymieniony w punkcie 1 umowy najmu wykazuje po zwrocie następujące 
dodatkowe uszkodzenia.   

 

      Opis 

 

 

  Duisburg, tj.  

 

______________________________ i.A. _________________________________ 

Podpis ucznia     Sygnatura Miasto Duisburg 

______________________________ _____________________________ Podpis opiekuna prawnego 
1  Podpis opiekuna prawnego 2 


